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Dôvody vyhľadania 
pomoci pri dojčení (n=136)



NeprisNeprisáávanie (20%)vanie (20%)

Priemerne 6 hodPriemerne 6 hodíín n 
terapieterapie

Matky pouMatky použžíívajvajúúce ce 
klobklobúúččiky sa iky sa 
vzdvzdáávajvajúú najnajččastejastejššie ie 

PrevenciaPrevencia jeje najlepnajlepššiaia lielieččbaba

��ČČo najskôr po pôrode zabezpeo najskôr po pôrode zabezpeččiiťť ččo o 
najlepnajlepššie prisatieie prisatie

��������podporovapodporovaťť samoprisatiesamoprisatiea a 

kontakt matky a diekontakt matky a dieťťaaťťa koa kožža na koa na kožžu u 
ihneihneďď po pôrode po pôrode 

��NNepouepoužžíívavaťť cumlcumlííkyky, f, fľľaaššky, striekaky, striekaččky, ky, 
klobklobúúččikyiky



„„ ImprintingImprinting ““ -- vpevpeččatenieatenie

��ZZáákonitoskonitosťť uuččenia sa na zenia sa na zááklade prvej klade prvej 
skskúúsenosti ssenosti sdaným javom pôsobdaným javom pôsobíí na na 
matku aj na diematku aj na dieťťa.a.

�� „Ú„Ú sta ssta súú najcitlivejnajcitlivej šíším orgm orgáánom nom 
novorodenca  a orgnovorodenca  a orgáánom, nad ktorým nom, nad ktorým 
mmáá diedieťťa najva najvääččššiu kontrolu.iu kontrolu. ““

MobbsMobbs, E. J. , E. J. HumanHumanimprintingimprinting and and breastfeedingbreastfeeding: : AreAre thethe textbookstextbooks
deficientdeficient? ? ProceedingsProceedings16th 16th AnnualAnnualSociety Society forfor PsychosomaticPsychosomaticAspectsAspectsofof
ReproductiveReproductiveMedicineMedicine, , PolkobinPolkobin, , SouthSouthWales, Wales, MarchMarch1989. 1989. 

ImprintingImprinting novorodenca?novorodenca?

�� Novorodenec mNovorodenec máá podpodľľa tea teóórie rie 
imprintinguimprintingu schopnosschopnosťť naviazanaviazaťť sa na sa na 
prvý stimul, ktorý dostane do prvý stimul, ktorý dostane do úúst. st. 

�� ŠŠpecipeciáálne v prvých dlne v prvých dňňoch soch súú úústa sta 
mimoriadne citlivmimoriadne citliv éé na stimuly, ktorna stimuly, ktoréé sa sa 
spspáájajjaj úú s ks kŕŕmenmeníím. m. 

�� StaceyStaceyH. H. RubinRubin , , TheThe ABCsABCs ofof BreastfeedingBreastfeeding: : EverythingEverything a a MomMom NeedsNeedsto to 
KnowKnow forfor a Happy a Happy NursingNursing ExperienceExperience, AMACON, 2008, AMACON, 2008



ImprintingImprinting novorodenca?novorodenca?

�� DieDieťťa môa môžže na prince na princíípe pe imprintinguimprintingu
preferovapreferovaťť nnááhradu bradavky a hradu bradavky a 
odmietaodmietaťť matkinu bradavku.matkinu bradavku.

�� Odmietanie matky dieOdmietanie matky dieťťaaťťom vnom vnííma ma 
matka ako svoje zlyhanie.matka ako svoje zlyhanie.

„„ ImprintingImprinting ““ –– vpevpeččatenieatenie
nana strane matkystrane matky

�� PrPrááve ve imprintingimprinting spôsobuje, spôsobuje, žže sa matka e sa matka 
len len ťťaažžko dokko dokáážže odpe odpúútataťť od umelých od umelých 
nnááhrad bradavky v hrad bradavky v ďďalalšíších dch dňňoch a och a 
týtýžžddňňochoch



VyuVyužžime efekt ime efekt imprintinguimprintingu , aby sa , aby sa 
matka i diematka i dieťťa naua nauččili ili dojdojččiiťť..

Novorodenec, ktorý sa Novorodenec, ktorý sa 
neprisneprisáávava



PrePreččo sa dieo sa dieťťa neprisa neprisááva?va?
�� Vplyv pôrodu a anestVplyv pôrodu a anestéézie           zie           

((epidurepiduráálnalna analganalgééziazia, cis, cisáársky rez)rsky rez)

�� NeuskutoNeuskutoččnennenéé dojdojččenie po pôrode enie po pôrode 

((„„ priloprilo žženieenie““ nestanestaččíí!)!)

PrePreččo sa dieo sa dieťťa neprisa neprisááva?va?

��OdsOdsáávanie po pôrode vanie po pôrode –– aj nevyhnutnaj nevyhnutnéé

��NedostatoNedostatoččný kontakt koný kontakt kožža na koa na kožžu na u na 
ššestonedelestonedelíí



PrePreččo sa dieo sa dieťťa neprisa neprisááva?va?
�� NNúútenie na prsntenie na prsnííkk

�� PrPríílili ššnnáá netrpezlivosnetrpezlivosťť

AkýkoAkýko ľľvek typ prsnvek typ prsnííka a akka a akáákokoľľvek vek 
bradavka sbradavka súú vhodnvhodnéé na na dojdojččenieenie



PrePreččo sa dieo sa dieťťa neprisa neprisááva?va?

�� Dokrmovanie fDokrmovanie fľľaaššou, striekaou, striekaččkoukou

�� PouPoužžíívanie cumlvanie cumlííka a klobka a klobúúččikaika

PrePreččo sa dieo sa dieťťa a neprisneprisááva?va?
PrirastenPrirastenáá uzdiuzdiččka jazyka ka jazyka 



ČČo robio robiťť, ke, keďď sa diesa dieťťa a 
neprisneprisááva?va?

�� NeponNeponááhhľľaaťť sa! sa! 

�� NajdôleNajdôležžitejitej ššia je podpora matky zaloia je podpora matky založženenáá na na 
presvedpresvedččeneníí, , žže diee dieťťa sa prisajea sa prisaje

-- KaKažždodenndodennáá intenzintenzíívna podpora vna podpora 

-- Fyzický kontakt matky s dieFyzický kontakt matky s dieťťaaťťomom

Faktory, ktorFaktory, ktor éé rozhodujrozhodujúú o o 
tom, tom, čči sa diei sa dieťťa prisaje:a prisaje:

-- DOSTATODOSTATOČČNNÁÁ TVORBA MLIEKATVORBA MLIEKA

-- Matka zaMatka začčne odstriekavane odstriekavaťť mlieko 6 hodmlieko 6 hodíín n 
po pôrodepo pôrode

-- Spôsob kSpôsob kŕŕmenia pomenia poččas doby as doby ččakaniaakania



ČČíím km kŕŕmime, kým sa diemime, kým sa dieťťa a 
neprisneprisáávava

�� To, To, žže sa diee sa dieťťa neprisa neprisááva, neznamenva, neznamenáá, , žže e 
mmáá automaticky dostaautomaticky dostaťť ffľľaaššu s UMu s UM

�� Matka ho kMatka ho kŕŕmi vlastným mi vlastným odstriekanýmodstriekaným
mliekommliekom

�� NevzdaNevzdaťť sa v prvých dsa v prvých dňňoch och čči týi týžžddňňoch, och, 
neprejsneprejsťť na na odstriekanodstriekanéé mlieko z fmlieko z fľľaaššee

KKŕŕmenie pohmenie poháárikomrikom



KoKoľľko moko možžno no ččakaakaťť, kým sa , kým sa 
diedieťťa prisaje?a prisaje?

�� DieDieťťa sa môa sa môžže prisae prisaťť kedykokedykoľľvek, ale v vek, ale v 
obdobobdobíí od 2. od 2. –– 8. tý8. týžžddňňa existuje a existuje 
obzvlobzvlášášťť vysokvysokáá pravdepodobnospravdepodobnosťť, , žže sa e sa 
diedieťťa prisaje, ak ma prisaje, ak máá matka dostatok matka dostatok 
mlieka.mlieka.

DieDieťťa, ktora, ktoréé sa neprissa neprisáávava



V kontakte koV kontakte kožža na koa na kožžu s u s 
matkoumatkou

ZZááverver
�� ExistujExistuj úú efektefektíívne postupy, ktorvne postupy, ktoréé dokdokáážžu u 

pomôcpomôcťť neprisneprisáávajvajúúcim sa decim sa deťťomom

�� Nie je nevyhnutným cieNie je nevyhnutným cieľľom, aby sa deti om, aby sa deti 

prisali uprisali užž v pôrodniciv pôrodnici

�� ZabezpeZabezpeččiiťť kontinuitu po prepustenkontinuitu po prepusteníí

�� Poradkyne pri dojPoradkyne pri dojččeneníí ssúú vyvyšškolenkolenéé na na 
pomoc neprispomoc neprisáávajvajúúcim sa decim sa deťťomom


